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inspirert av visjonen «et fellesskap 
av levende menigheter, grepet av 
kristus, midt i verden med evan-
geliet» har strategiene funnet sin 
form. Strategiene ligger på nett-
stedet baptist.no, og ved å benytte 
adressene på knappene til høyre 
kan du lese mer.  i bladet er det en 
rekke artikler med tagger til strate-
giene. vi håper du blir så inspirert 
og utfordret av artiklene våre at du 
ønsker å lese relaterte artikler, og 
også våre strategier og handlings-
planer, som du i sin helhet finner på 
nettstedet vårt.

Baptistsamfunnets strategier!

Misjon 

Mer info   http://www.baptist.no/misjon

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge

MEniGHETsUTViKLinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsutvikling

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt

MEniGHETsPLAnTinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsplanting

Vekst
når et frø blir plantet strekker den først røtter 
ned i jordsmonnet, for deretter å sende de 
første spede skuddene opp over jorden så 
lyset kan sette i gang veksten i planten. 

Slik er det også med trosvandringen vår og 
utviklingen i menighetslivet. 

et frø blir plantet når ordet om Jesus 
kommer inn i våre liv, slår rot i vårt indre når vi 
tar imot Jesus og står opp til nytt liv i dåpen. 
Som en gartner vanner en spire gir guds ord 
og den hellige ånd oss lys og kraft til å vokse 
opp til modne disipler og menigheten er et 
jordsmonn hvor vi kan vokse oss sterke i livet 
med Jesus. 

Menighetsplanting starter også som et frø. 
en visjon blir plantet i hjerte og sinn hos 
personer som føler seg kallet til å nå nye 
mennesker på nye plasser. også der er det 
gud som gir vekst, men jordsmonnet kan 
være menigheten som støtter og gir omsorg 
til en ny plante for å skape nytt liv på flere 

steder. På den måten kan møtet med Jesus 
bli til tro og håp; dåp og menighetsvekst som 
til og med føder nye menigheter. et vidunder-
lig vekstprinsipp. 

i denne utgaven av Baptist.no ser vi at 
nettopp dette skjer på Ålgård. Mennesker 
med kall til menighetsplanting slår røtter på 
Solås og får støtte av Ålgård Baptistmenighet 
i arbeidet. Samtidig støtter de også 
menighetsplantingen Home i oslo.

Min bønn for våre menigheter og Baptist-

samfunnet er;

at vi skal være det jordsmonnet hvor kimen til 
tro blir sådd i menneskers liv, og hvor dåp og 
åndelig forvandling gir levende og voksende 
fellesskap for alle generasjoner. 
at vi sammen skal se og utvikle pionerer som 
brenner etter å bryte nytt land for evangeliet 
på nye plasser. 

Terje aadne,
generalsekretær



3

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt

Fra Sentral-Europa til 
yttersida i Trøndelag

Ønsket om et mindre stressende liv enn det som er vanlig i hjemlandet 
førte tyske Tobias Giese til Rørvik og pastorjobben i Vikna Baptistmenighet.

av roger daHL

På nyåret tok Tobias giese fatt som pastor i vikna Baptist-
menighet, som har kirken sin i kommunesentret rørvik. giese, 
som har pastorbakgrunn med seg fra Tyskland, ble født i det 
tidligere Øst-Tyskland. der stod ikke religion i fokus, og giese 
sa nylig til avisa ytringen at han vokste opp med mange ateister 
rundt seg. 

giese har jobbet som studieveileder ved et teologisk 
fakultet og som pastor. etter en del år i pressområdene köln 
og düsseldorf lokket en forhåpentligvis roligere tilværelse i 
norge for Tobias og kona elisabeth.

For å realisere drømmen satte de i gang med norskkurs, 
og søkte etter arbeid i norge, og knyttet kontakter i norge, 
blant annet med norske baptister. Så ble det vikna Baptist-
menighet på rørvik som til sist la seg til rette for den tyske 
baptistpastoren med pedagogkone. 

Fra leiligheten sin ser de ut mot nærøysundet og hurtigrute-

Elisabeth og Tobias Giese ble ønsket velkommen som pastorpar
i Vikna Baptistmenighet søndag 17. januar. Foto: Terje Aadne

leia, og sier til ytringen at de er godt fornøyd med naturen og 
forholdene på vikna, og gleder seg til å se og oppleve mer av 
øyriket helt ute i havgapet. 

Tobias giese ble innsatt som pastor i vikna Baptistmenighet 
søndag 17. januar med forbønn fra menigheten og general-
sekretær Terje aadne. 

– Jeg ønsker å være pastor for alle, sa giese til ytringen 
og fortalte at han ønsker å jobbe for både kristne og ikke-
kristne. Ut fra erfaring regner han med at det vil ta opp til tre 
år og bli godt kjent, og signaliserer med det til lokalavisen 
ytringen at han ønsker å forbli i pastorjobben på rørvik i lang 
tid framover.

vikna Baptistmenighet har i mange år rapportert om en jevn 
framgang. kirken er nyrestaurert og utvidet, og forholdene 
ligger godt til rette for pastor giese som overtar stafettpinnen 
etter anne Marie Søderqvist som ble pensjonist i fjor høst. 

MEniGHETsUTViKLinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsutvikling
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NyTT fRA MENIGhETENE

Ny misjonsdugnad 
i Sierra Leone
Misjonsgruppa i Skien Baptistmenighet 
har startet arbeidet med å planlegge en ny 
misjonsdugnad i Sierra Leone.

Åge Skyer som er en av initiativtagerne forteller at Folket der nede 
venter på oss og ser fram til at vi kommer ned igjen.

denne gangen er det ønskelig å bygge kirke i landsbyen Mile 
14. i dag har de en stråhytte som menigheten bruker til kirkebygg. 
videre så planlegges det å sette i stand en fødestue, kanskje med 
solcellepanel slik at de får elektrisitet på fødestua. rent vann er også 
viktig i landsbyene, og det vil undersøkes om det er noen steder vi 

Takket for 50-års 
innsats på orgelkrakken

Drammen Baptistmenighet benyttet «Vi synger julen inn» 
samlingen til å takke Jan Jørgen Skarre for lang og trofast 

tjeneste som organist og pianist i menigheten.

av roger daHL

Helt siden 1965 har Jan Jørgen Skarre hatt tjeneste som kirke-
musiker i drammen. en oppgave han har fulgt opp med både 
flid og stort engasjement. dette ble han, foran en fullsatt kirke, 
takket for.

Pastor kent remi Westergren la vekt på frivilligheten i tjen-
esten, nødvendigheten av at alle bidrar og den nesten utrolig 
lange perioden, siden Skarre begynte å spille i gudstjenestene 
allerede som 16-åring. Han la også vekt på Jan Jørgen Skarres 
store kunnskap om salmeskatten og hans tydelige ønske om å 
finne den åndelige nerven i enhver gudstjeneste.

i sin takketale la Skarre vekt på hvor viktig det er å opp-
muntre ungdommene til å gjøre det som dem er gode til, slik 
han selv ble oppmuntret og utfordret av dem som midt på 
60-tallet var gamle i tjenesten. Jan Jørgen Skarre understreket 
også det faktum at han ser på seg selv som en tjener for 
fellesskapet, mens gud alene har æren.

Jan Jørgen Skarre takkes for sin langvarige innsats som organist 
og pianist av pastor Kent Remi Westergren. Foto: Roger Dahl

kan bidra med det.
Sierra Loene er et av landene som ble hardt rammet av ebola. 

nå er det på tide å være med å bygge opp landet igjen. dugnads-
perioden er fra siste halvdel av oktober til desember 2016. Hver 
gruppe vil være i Sierra Leone i to uker. dersom du er interessert i å 
være med på misjonsdugnaden kan Åge Skyer eller Jarle Stensbøl 
kontaktes. (fra skienbaptist.no) 
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- Nå må bombingen 
i Syria ta slutt
Det sier pastor Magnus Lund og hans 
syriske venner på Borkenes i Kvæfjord, 
som oppfordrer kirkene og andre religiøse 
grupperinger til å stå opp mot bombingen!

av roger daHL 

Baptistpastor Manus Lund gikk ut med oppropet i forbindelse med at 
Baptistsamfunnet i januar markerte kingdagen med utdeling av ikkevoldsprisen.  
- nå må kirkenes taushet i Syriakonflikten ta slutt, sa Magnus Lund.
Les mer:

http://www.baptist.no/nyheter/na-ma-bombingen-i-syria-ta-slutt/ 

- Nå må kirkene arbeide for at konflikten 
i Syria tar slutt. Det sier pastor Magnus 

Lund og hans syriske venner på Borkenes 
i et opprop til kirkene, tydelig inspirert 

av ikkevoldshelten Martin Luther King jr. 
Foto: Roger Dahl

Feiret 70-årsdagen som egen menighet
På nyåret markerte baptistene i Kasfjord at de har stått på egne bein som 

menighet i 70 år. Men anene går helt tilbake til vekkelsen i jula 1856.

av roger daHL

nabomenighetene i Harstad-området var godt representert på jubi-
leumsfesten, som forstander John erling Madsen stod i spissen for. 
Med en god miks mellom gamle anekdoter, historiske høydepunkt for 
menigheten og med et blikk framover ledet han an i festkvelden der 
menigheten feiret seg selv.

roger dahl, som var Tid for gud-arbeider i menigheten 1984/85 

Forstander John Erling Madsen (bak tv) 
sammen med flokken som utgjør Kasfjord 
Baptistmenighet. Foto: Roger Dahl

deltok med kveldens tale, der han fokuserte på menighetens og 
den enkelte kristne sitt ansvar for å bringe bud om Jesus. rekken 
av hilsninger var lang, og ble avsluttet av distriktsarbeider Hermod 
Bakkevoll, som spesielt trakk fram menighetens nærhet til rivermont 
ungdomssenter og hvordan det var en berikelse for leirarbeidet at 
det er en menighet i nærmiljøet.
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Ålgård Baptistmenighet støtter to menighetsplantingsprosjekter i Norge; 
Solås kirke på Ålgård og Home i Oslo. En kald og regnfull februardag tar jeg 

turen til Ålgård for å høre med pastor Magnar Mæland hvorfor.

av MeTTe Marie HeBneS

Svaret er enkelt: Menighetsplanting er viktig! 
det er misjon i vårt eget land. alle etablerte 
menigheter burde enten drive med menig-
hetsplanting eller støtte plantinger om man 
ikke har ressurser til å drive det selv.

14 000 til som trenger kirke
Den ene menighetsplantingen som støttes er 

på Ålgård. Mange vil spørre seg: Holder det 

ikke med en baptistmenighet på Ålgård?

– det er ikke alle i menigheten som syns 
dette er en god ide. Men jeg og en del av 
oss tenker at Ålgård er såpass stort at en 
menighet alene ikke kan nå og betjene 
15 000 mennesker – uansett hvor gode vi er. 
sier Magnar Mæland.

Til sammen engasjerer de etablerte me-
nighetene og bedehuset på Ålgård kanskje 
rundt tusen mennesker i dag. det betyr at 
14 000 mennesker ikke er aktive i menighets-
liv! det er absolutt rom for flere menigheter.

Strategisk og tidlig ute
– vi er altfor defensive når det gjelder å eta-
blere oss i nybyggerstrøk. Ålgård Baptist-

menighet lå en gang veldig sentralt på 
Ålgård, men utviklingen og utbyggingen har 
gjort at vi nå har havnet i en bakevje, sier 
en brennende engasjert Ålgårdpastor og 
forklarer:

– i Ålgård nord hvor vi nå planter en ny 
baptistmenighet er det stor utvikling og 
mange nye familier som etablerer seg. 
Mennesker uten tilknytning til en menighet fra 
før, tenker ikke på å reise for å gå på møter. 
vi må gi dem et tilbud i deres eget lokalmiljø! 
og helst bør vi være etablert før folk flytter 
inn, så vi kan møte dem idet de skal etablere 
nye nettverk i livene sine. det er mye enklere 
å nå inn til mennesker da enn når nettverk 
er etablert og rutinene allerede har fylt opp 
hverdagslivet til folk.

Mæland gir et eksempel:
– vi burde vært på banen da utbygg-

ingen av Bærland/Figgjo startet. den gangen 
etablerte den norske kirke ny menighet der 
som har fått et stort og godt arbeid. vi må 
se mulighetene, lete etter mennesker som er 
villige til å gi av sitt liv for å bygge guds rike 
og starte nye menigheter.

– Men hvorfor menigheter og ikke bare nye 

fellesskap eller en husgruppe? spør jeg. 

– vi kunne etablert en husgruppe på Solås, 
men Bibelen snakker alltid om menigheter. 
Jeg har tro på å gjøre ting skikkelig. og så 
må vi være åpne på at vi kan feile. da 
Stavanger Baptistmenighet ble etablert, for 
øvrig ut fra Ålgård Baptistmenighet, ble den 
forsøkt etablert tre ganger før det ble en leve-
dyktig menighet, påpeker Magnar Mæland.

Vil gi folk svar
Tilbake til Solås kirke – baptistenes 
menighetsplantingsprosjekt på Ålgård. det 
er et ungt og nyetablert par, vlad og kristine 
Costin, som står i spissen for plantingen. 
Med seg har de to andre unge par. Hva sier 
de selv om grunnen til at de etablerer ny 
menighet på Ålgård nord?

et par dager tidligere har vlad gitt et enkelt 
svar til lokalavisen gjesdalbuen:

– Hvorfor ikke? Men han utdyper svaret 
videre:

– det blir bygd mye på Ålgård nord. 
området har butikk, skole og barnehage, 
men ikke kirke. det er mange familier uten 
tilknytning til noe menighetsliv, så det trengs. 

Menighet som 
planter menigheter

Menighetsplanterne i Solås kirke, 
Vlad og Kristine Costin med den 

lille datteren Maja, sammen med 
Ålgårdpastor Magnar Mæland Foto: Privat
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Men svaret går enda dypere: 
– det er mye uro i tiden. Jeg tror mange 

har spørsmål om livet og livets utgang. vi 
ønsker å være der for å kunne gi noen av 
svarene. Urolige tider gjør at spørsmål om 
gud oftere dukker opp.

Men hvordan startet det hele? kristine 
forteller at de begynte planleggingen for 
halvannet år siden. Pastor Magnar Mæland 
utfordret dem på muligheten, men tanken på 
menighetsplanting lå allerede i hjertene på 
det nygifte paret. vlad studerer teologi og er 
ferdig til våren. 

M4
nå er de en liten gjeng på 10-12 personer 
som møtes annenhver uke til gudstjeneste 
i ei lita stue. Målgruppen er unge voksne i 
etableringsfasen og i dag er de som er med 
mellom 20 og 30 år. Med andre ord når de 
andre mennesker enn de etablerte menig-
hetene på Ålgård.

– Målet på om det er vellykket er om vi når 
folk som ikke er kristne. Jo flere menigheter, 
desto større er sjansen for at folk finner noe 
de kan trives med. vi vil være en misjonal 
menighet som når ut til nye mennesker. vlad 
og kristine er bevisste på at de ikke ønsker 
å rekruttere fra eksisterende menigheter. 
Men mennesker som av ulike årsaker ikke 
er aktive i annet menighetsliv er også en 
målgruppe. 

i helgen var hele menighetsplanterteamet 
pluss vlad og kristines lille datter Maja og 
Magnar Mæland i kristiansand på menighets-
plantingskurset M4 i regi av daWn norge. 

det er viktig med god støtte og input når en 
står i menighetsplantingsarbeid. Man kan 
møte mye motstand og uventede utfordring-
er. derfor legger baptistsamfunnet opp til at 
team som jobber med menighetsplanting 
får god veiledning, og har også etablert et 
nettverk for menighetsplantere med årlige 
samlinger.

– i M4 får vi god tid til å jobbe sammen 
som team med visjoner og strategier, og 
vi blir fulgt opp på de målene vi setter oss. 
det er også godt å ha etablerte menigheter i 
ryggen som backer oss.

Misjonsprosjekt for Ålgård
Vi går tilbake til Magnar Mæland. Hvordan 

kan etablerte menigheter bidra ovenfor 

nyplantinger? 

Svaret er både på det praktiske plan 
og som en åndelig og menneskelig støtte. 
Ålgård Baptistmenighet har forpliktet seg til 
å gi 3000 kr i måneden over tre år til hver av 
de to plantingsprosjektene de støtter. i tillegg 
hjelper de med praktiske ting som opp-
rettelse av bankkonto, fradrag for skattefrie 
gaver, og medlemsregistrering i «under-
avdelinger». Før menighetene er formelt 
etablert og registrert, har de ikke tilgang på 
dette. det er litt ekstra arbeid for menigheten, 
men en god hjelp i etableringsfasen av ny 
menighet.

– vi ser på dette som vår misjon. det er 
like viktig å støtte misjon i utlandet som i vårt 
eget land. vi må gjøre begge deler!

når vi ser på Baptistsamfunnet i et 
historisk perspektiv, er det en klar sammen-

heng mellom medlemsvekst og menighets-
plantinger. i de periodene hvor det blir plantet 
nye menigheter vokser medlemstallene. i peri-
oder uten plantinger synker medlemstallene. 
– Men hva slags menigheter trenger vi i 

Norge i dag?

– vi trenger et mangfold av menigheter 
som kan nå mange ulike mennesker. det 
er etablert mange etniske og flerkulturelle 
menigheter i norge de siste årene. det trengs. 
vi er blitt et multikulturelt samfunn og det 
må menighetslivet gjenspeile. Men vi trenger 
også flere norske menighetsplantinger, svarer 
Mæland.
– Hva kan Baptistsamfunnet og baptistme-

nighetene i Norge gjøre for å heie fram enda 

flere menighetsplantinger slik du ser det? 

– Hovedfokuset må vekk fra det som er 
tungt og vanskelig og nedadgående til å se 
muligheter. vi skal fortsatt hjelpe og revitalisere 
menigheter. Men noen ganger er det bedre 
å la det gamle dø og heller se noe nytt spire 
fram. Så må vi gi rom og plass for grunderne. 
det har vært for stort fokus på å få ting inn i 
etablerte former. vi må heie fram mennesker 
med evner og gaver til å drive med menighets-
planting, og tilrettelegge og støtte dem også 
økonomisk. vi må tenke strategisk og satse 
der folk bor og flytter til, avslutter Mæland. 

dermed er utfordringen gitt – vi må tilbake til 
røttene og bli en menighetsplanterbevegelse 
som ser muligheter. noen skal gå, andre skal 
sende.

– Vi trenger et mangfold av menigheter som 

kan nå mange ulike mennesker. Magnar Mæland

MEniGHETsPLAnTinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsplanting
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Er det rom i menigheten for menn som ikke sitter i styrer eller står på talestolen? 
I Drammen har fire menn funnet sin plass ved å bruke tid og krefter på dugnadsarbeid i 

kirka. – Jeg tror menn ofte søker handling som uttrykk for sin tro, sier Paul Erik Wirgenes.

av BirgiT nerSTen LoPaCki

annenhver torsdag tropper fire karer med 
verktøy opp i drammen Baptistmenighet. 
de fire mennene har alle lang fartstid fra tros- 
og menighetsliv, men disse torsdagene er det 
sparkling, maling og praktisk problemløsning 
på programmet. Selvsagt med innlagt kaffe-
pause og matpakke. 

– vi er en del pensjonister i menigheten 
som har god tid og fortsatt god helse, 
forteller Bjørn Martens som er initiativtaker til 
dugnadsgjengen. 

Han vet ikke om det vil utvikle seg til en 

tradisjonell mannsgruppe på linje med 
kvinneforeninga. Men akkurat nå er det 
dugnadsarbeid som gjelder. 

det var lista med ting som måtte ordnes 
og fikses til kirkas 110-årsjubileum i høst som 
avgjorde at gjengen satset på akkurat det. 
Taket blir sparklet og malt og utfordringene 
rundt stillaset som må opp i trapperommet 
blir løst. i gangen har karl ingar damli vært 
på kne og sjekket om de avskårne flisene 
passet oppi den smale stripa ved døra, 
bivånet av de andre i firkløveret: Bjørn, arild 
Harvik og Jan arnth Larssen.

Krevende organisasjon?
 – Hva får dere ut av det å være med i 
dugnadsgjengen?

– Jeg synes det er fint å møtes sånn, sier 
arild og legger til at selv om de enn så lenge 
konsentrerer seg om de praktiske oppgavene 
som må løses, så håper han at de etter hvert 
også gjør andre ting sammen, der kanskje 
flere opplever at de kan være med.

– Jeg er med fordi kona synes jeg burde 
være med, smiler karl ingar og ser ikke ut 
som det plager ham å følge konas råd. 

– det er en glede å gjøre ting sammen, 

Rom for å være mann?



9

ikke bare sitte og prate. og det gir glede å 
se konkrete resultater av det vi gjør, mener 
Bjørn og tror dette er viktigere for menn enn 
kvinner.

Han ler når han skal forklare hvor ideen til 
dugnadsgjengen egentlig kom fra, det var 
nemlig kona. Firkløveret undrer på om det 
kanskje også var grunnen til at det ble noe 
av. For damene er i følge de fire mennene 
flinkere til å danne grupper, møtes på kafeer 
og ha foreninger. 

– det går så glatt og naturlig for dem. vi 
mannfolk må virkelig ta oss sammen for å 
arrangere noe – det er en veldig prosess å 
skape en slik gruppe som Bjørn har tatt initia-
tivet til og kan ta mange år å få gjort skikkelig, 
mener Jan arnth.

– og så er det nesten utgått på dato før vi 
er i gang, ler arild.

gjengen tror dessuten at mannfolka heller 

brenner inne med egne behov enn å sette 
ord på dem. og tro snakker ikke menn om 
før de kommer i krise, erfarer de.

– eller fra talerstolen, kommer det kjapt fra 
arild.

– Ja, når de får betalt for det, repliserer Jan 
arnth til latter fra de andre.

Manglende språk
Paul erik Wirgenes er avdelingsdirektør for 
menighetsutvikling i kirkerådet. Han har også 
vært med i en faggruppe på iko – kirkelig 
pedagogisk senter med manns- og farsrolle 
som tema.

– Jeg tror menn ofte søker handling som 
uttrykk for sin tro, sier han.

– Mange menn trenger å utvikle mer språk 
for sin tro. kvinner har ofte språk og handling 
lettere tilgjengelig på eksistensielle temaer 
som tro og livssyn. 

– er det litt tabu å snakke om menn i kirka?
– Ja, litt… Man blir forsiktig når man er den 

som i århundrer har sittet med posisjon og 
makt. Men det er viktig å snakke om identitet 
og tro.  Samtidig sier det også noe om et mang-
lende språk på kjønnsidentitet for menn. vi har 
positivt snakket så mye om tydelig utvikling av 
kvinners posisjon – og jeg er en forkjemper for 
det! Men det har ikke vært et tilsvarende godt 
språk for en trygg identitet som mann. Å miste et 
trygt språk på egen identitet og eget kjønn er det 
ingen som vinner på, hverken menn eller kvinner.

Wirgenes mener vi må snakke for å vite hva vi 
føler og tenker. 

– Språk skaper virkelighet. altfor mange menn 
er språkløse både når det gjelder seg selv og tro.

Jan Arnth, Arild, Bjørn og 
Karl Ingar tror ikke det er mange i dag 

som snakker om at Jesus kunne bli både 
forarget og sint, og savner et mer variert 

Jesusbilde. Alle foto: Birgit Nersten Lopacki

Arild(t.h.) og Bjørn følger godt 
med når Karl Ingar sjekker om de 

avskårne flisene passer i sprekken ved døra.
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Passive menn?
en kopp kaffe løsner tungebåndet både på 
menn og kvinner, også når samtalen dreier 
seg mot tro. 

– vil dere si at det er forskjell på hvordan 
menn og kvinner uttrykker tro? 

– vi uttrykker opplevelser mer enn tanker, 
tror jeg, svarer Bjørn og legger til at menn 
kanskje trenger mer bevis for å kunne tro, 
enn damene. 

– de har et følelsesregister til hjelp som 
kanskje er litt mindre utviklet hos oss. 

– Jeg vet ikke om menn har mindre 
tros- og erfaringsopplevelser som går på 
følelsesregisteret, men jeg tror de er langt 
mer forsiktige med å fortelle om disse 
opplevelsene og gi uttrykk for dem enn 
kvinner er, sier Jan arnth. 

Bjørn er enig:
– da skal det virkelig være store opp-

levelser.
– og så må de kanskje være bedt om å 

fortelle dem i en sammenheng, så de har et 
oppdrag, sier Jan arnth.

Lekne mannfolk
– kanskje er trygge menn og trygge kvinner 
vel så viktig som å lete etter hvilken kvinnelig 
samværsform som appellerer til damene og 
mannlig samværsform som tiltrekker gutta, 
undrer Wirgenes.

– det å ha trygge mennesker som er til 
stede med ord og blikk og kropp og er seg 
selv, det er det som mest fremmer menn og 
kvinner i kirka, legger han til.

Han har lite til overs for en del av spesielt 

den amerikanske kristne mannslitteraturen 
som fokuserer på den maskuline makt- og 
karrieremannen der mannen må innta sin 
lederposisjon i familien. Han tror ikke det er 
det som vil gi mennene rom og trygghet i 
menigheten. avdelingsdirektøren ønsker seg 
flere menn inn i barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten.  

– For å karikere det litt, så kan det se ut 
til at det er lettere for menn å si ja til å sitte 
i et styre, enn å lede et barnekor eller en 
barneklubb. 

Han ser ingen grunn til at det skal være 
slik. Mannfolk er lekne og kunne godt brukt 
det mer i menigheten med barna. den gode 
leken vil også tiltrekke flere menn, tror han.  

Selv var Wirgenes med å starte opp og 
drive en barneklubb sammen med tre andre 

hovEdSAkEN

– Altfor mange menn er språkløse både når det gjelder seg selv og tro. Paul Erik Wirgenes

Kaffekoppen hører med når dugnadsmennene i Drammen samles til innsats på en torsdag.
Arild og Bjørn fra dugnadsgjengen tar gjerne i 
et tak når kirkeveggen sprekker og trenger sparkel.
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pappaer da ungene var små. det ble både 
natur og sovepose, overnatting i kirka, seiling 
på isflak og besøk på fedrenes arbeidsplass 
for å utforske viktige deler av livet.

– altfor få menn har skjønt hvor fasci-
nerende det er å holde på med barne- og 
ungdomsarbeid i organisasjon og kirke, sier 
Wirgenes.

Savner substans
i drammen funderer dugnadsgjengen på 
omsorgsbegrepet. er maling av vegger i kirka 
et uttrykk for empati? og på hvilken måte 
kan de vise omsorg? i en tid da myke verdier 
som relasjoner og godhet har blitt et moteord 
i kristne fellesskap, er det da rom for å være 
mann?

– det å peke på de maskuline verdier kan 

lett oppfattes som at man er mannssjåvinist, 
sier Jan arnth. 

Han har merket seg at de myke verdiene 
har inntatt mannsbastionen. det er en side 
av det som mennene gjerne skulle sett var 
litt annerledes. den ensidige fremstillingen 
av Jesus som mild, myk, overbærende og 
kjærlig.

– det at han ble skikkelig forarga og sint, 
fremheves ikke av mange. Jeg tror at hvis 
man fikk et mer variert Jesusbilde ville det 
tiltale en del menn som nå synes at det er for 
mange som går i fotformsko. det hadde vært 
fint om vi kunne skape et kristent miljø med 
et røffere Jesusimage, mener Jan arnth.

en annen ting som kan være litt slitsomt i 
lengden, er alle de følelsesmessige appellene 
på de store samlingene og stevnene. arild er 
en av dem som savner substans i forkynn-
elsen på slike arrangement. 

– det legges mer vekt på å skape 
eller fremelske en atmosfære som skal gi 
grobunn for det jeg oppfatter som følelses-
opplevelser. det er ting som gjør meg rastløs. 
Lovsangen er i de sammenhengene nærmest 
lovpålagt og brukes til å skape denne atmos-
færen. dermed sitter folk som meg og blir 
observatører til det som foregår.

i egen menighet synes han balansen er 
god. karl ingar kjenner seg igjen, men tror 
det kanskje har like mye med ulike genera-
sjoner å gjøre, som at det er de feminine 
verdiene som rår.  

– Ja, veldig mange lovsangsledere er jo 
unge menn, påpeker Jan arnth. 
Mannfolka tror likevel at fokuset på følelser 
kombinert med den milde Jesus kan utelukke 
en del av de yngre mennene som også synes 

det er fremmed å skulle henge seg på den 
følelsesladde trenden.

Klissete uttrykk
– når gudsspråket blir klissete, så er det flere 
av oss som viker unna, sier Wirgenes. 

Men også han påpeker at noe av det mest 
klissete språket han har sett i bønner og 
sanger, er skrevet av menn. også kjær-
lighetsbegrepet er i dag kuppet av følelser og 
forelskelsens brus.  

– Men den kjærligheten Bibelen snakker 
om, er noe mye større! den er mer noe du 
gjør enn noe du føler. Følelser er flotte, men 
tyngdepunktet i det bibelske kjærlighets-
begrepet er den forpliktende handlingen, 
forteller teologen Wirgenes. 

og kanskje er det den største utfordringen 
både for menn og kvinner. Å la kjærligheten 
bli handling og ikke bare ord og følelser.

– Jeg uttrykker ikke troen mer når jeg ber 
enn når jeg gjør andre ting. Jeg er skapt av 
gud og er en troende kristen også når jeg 
spiller hockeykamp, sier Wirgenes. 
akkurat som dugnadsgjengen i drammen 
uttrykker tro når de sparkler taket i gangen 
eller maler veggene i trapperommet.

Artikkelen er tidligere publisert i Agenda 3:16 

og gjengis med tillatelse.

Arild og Bjørn fra dugnadsgjengen tar gjerne i 
et tak når kirkeveggen sprekker og trenger sparkel.

Jeg tror at hvis man fikk et mer variert Jesus-

bilde ville det tiltale en del menn som nå synes 

at det er for mange som går i fotformsko.

Jan Arnth

MEniGHETsUTViKLinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsutvikling
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Erling Ekroll, daglig leder i 
Kristen Idrettskontakt (KRIK)
– det er forskjell på om det er lavere deltakelse og engasje-
ment blant menn, og til at det er en feminisering av tros-
uttrykket. Likevel tror jeg helt klart at dette er noe vi bør være 
bevisste på. Hvordan skal vi skape trosuttrykk der både menn 
og kvinner føler seg hjemme, og som spesielt ivaretar menns 
behov for trosmiljø? Som organisasjonsleder i kristent arbeid 
for unge mennesker, er jeg opptatt av å legge til rette for 
bredde og mangfold i trosuttrykket og trosutøvelsen, der også 
det maskuline gis godt med rom. i krik er vi opptatt av å 
kunne kombinere idretts- og friluftsaktiviteter med et fellesskap 
om troen. 

hovEdSAkEN

Vi har spurt tre menn om 
menighetene har blitt så feminin i sitt 
uttrykk at det hemmer menns trosutfoldelse.

Eivind Arnevåg, daglig leder 
i fotballklubben KFUM-kameratene
– det er ikke mitt inntrykk. Men generelt er vi menn kanskje 
dårligere enn kvinner når det gjelder å sette ord på tanker og 
følelser og uttrykke det som handler om vårt indre liv. Jeg tror 
det er behov for mannsgrupper i menighetene, og jeg har 
god erfaring med å ha deltatt i mannsgruppe i mange år og 
ser at der det fungerer gir det mye til de som er med. vi gutta 
trenger litt tryggere rammer for å delta og komme fram med 
det som er på innersiden av oss! Men, etter min mening er det 
i liten grad feminitet kontra maskulinitet som gjør at få menn 
er med i menighetene. det handler mer om at forkynnelsen og 
gudstjenesten generelt er fremmedgjørende, lite utfordrende 
og ikke taler inn til hjertene til de som er til stede. Heldigvis er 
det gode unntak.

Geir Fagerbakke, leder Nettverk for menn
– noe av lovsangen kan nok helle den veien og ha et
annerledes preg enn de gamle sangene. noen kan føle dette 
fremmed og litt klamt, men min erfaring er at det ikke er så 
veldig mye Jesus skal gjøre i livene våre som menn før vi synes 
det er ganske ok å gi oss hen til også slike sanger. det er også 
flere menn enn kvinner som preker i kirkene våre, og hvis det 
blir for feminint er det i så fall vår egen feil som menn. 
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MISjoN

En ny speidertropp har 
sett dagens lys i Buta

Samarbeidskirken vår i Nord-Kongo, CBCN, har fått overta pengene som 
stod på kontoen til det nedlagte speiderforbundet til baptistene i Norge. 

Med disse midlene har de startet en speidertropp i Buta.

av LiSe kyLLingSTad

kirkelederne har lenge hatt et ønske om å kunne tilby speiderarbeid.
kirken føler på en utfordring i forhold til å være aktuell og inte-

ressant for dagens unge. i denne sammenhengen tenker de at 
speiderarbeidet kan være en spennende utfordring for både barn og 
ungdom. 

Høsten 2015 var den store dagen. da ble speiderarbeidet til CBCn 
lansert. en hadde kjøpt inn drakter, så både barna og lederne 
hadde riktig utstyr. det ble en festdag med taler, marsjering og sang. 

i fem dager hadde de så opplæring av de nye speiderlederne. 
de fikk en kort oversikt over speiderhistorien, innføring i hvordan 
speiderbevegelsen er organisert og hva som er målet for speider-
bevegelsen. de fikk også opplæring i stifinning, morse og hvordan 
lage ulike knuter.

Fra den offisielle lanseringen av «Agape», speidertroppen til CBCN, 
høsten 2015. Alle fotos: CBCN

Speidertroppen

Speiderlederne Her blir det gitt opplæring i morsealfabetet og i stifinning.

13

Misjon 

Mer info   http://www.baptist.no/misjon
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Høyskolen for Ledelse og Teologi:

Ønsker å ta skolen 
et skritt videre

Med ca. 280 studenter og økonomisk stabilitet planlegger skolen å 
utvide tilbudet for å utdanne flere til tjeneste innen kirke, skole og samfunn.

av roger daHL

rektor karl inge Tangen og prorektor arne 
Mella ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 
(HLT) har fått støtte fra skolens styre i forhold 
til å arbeide med videreutvikling av skolen, 
som siden 2008 har vært Pinsebevegelsen 
og Baptistsamfunnets felles satsning for 
å utruste pastorer og ledere. Skolen er en 
videreføring av Baptistenes Teologiske Semi-
nar, og kan føre linjen helt tilbake til 1910.

Tilpasses deltidspastoren
– vi ønsker at folk skal kunne komme ut fra 
HLT med en lærerrelatert utdanning med 
kompetanse i mer enn livssynsfaget (krLe), 
sier prorektor arne Mella, og røper med det 
at skolen ser for seg at dagens Bachelor-
utdanning i ledelse og teologi må utvides.

Ønsket er å kunne gi en utdanning som gir 
pastorene og menighetslederne flere ben å 
stå på. Mange menigheter tilbyr deltids-

stillinger. Skolens ledelse ønsker at utdanning 
fra HLT skal gi kompetanse til den andre 
jobben mange trenger. enten det er som 
lærer, eller i andre sammenhenger. 

derfor legges det også planer om en ut-
videt kompetanse innen verdibasert ledelse, 
men også med økonomiforståelse innen 
fagkretsen.

– eller en kan ta konflikts- og fredsstudier, 
misjonsforståelse og koble det med sam-
funnsfag og språk på en annen skole, sier 
arne Mella, og mener skolens planer vil åpne 
for en rekke spennende muligheter.

Større enheter
HLT hadde fra skolen ble etablert i 2008 
behov for årlige tilskudd fra eierne i påvente 
av veksten en forventet i studenttallet og 
produksjonen. Skolen er nå selvgående 
økonomisk.

Men utvikling av studietilbud med opprett-

else av nye fag koster, og skolen har spurt 
eierne om et samlet bidrag på fem millioner 
over en fireårsperiode.

eierne vil få igjen i form av en bedre skole 
med et større faglig omfang, opprettelse av 
stipendiatstillinger og mer forskning, også 
innen eiernes interessefelt.

På spørsmål om det vil være mulig å drive 
skolen videre på dagens nivå svarer karl inge 
Tangen:

– Uten å si at det ikke er mulig, 
legger myndighetene opp til større enheter. 
Høyskolesystemet favoriserer større enheter, 
det gjør det krevende for HLT. 

– et viktig perspektiv i forbindelse med 
utvidelsen er at vi ønsker å føre HLT-genet 
videre, og ikke bli borte som skole, skyter 
arne Mella inn og fokuserer på det spenn-
ende ved å la HLT-fokuset prege et bredere 
utdanningstilbud, for skolens ledelse er over-
bevist om at skolen har et perspektiv en ikke 
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finner i så mange andre sammenhenger. 
– vi må ha ambisjoner om å få et kristent 

perspektiv inn i fagområdene vi ønsker å tilby, 
sier rektor Tangen.

Samarbeid
– Hva får studentene her da som er unikt?

– HLT gir en verdibasert utdanning, på 
kristne verdier, som gir innflytelse i morgen-
dagens samfunn, svarer arne Mella og 
nevner at skolens fokus på åndelig liv med 
daglig «chapel» og nattverdsamlinger gir en 
unik merverdi. 

veien handler om videre utvikling, større 
faglig kompetanse og samarbeid med andre 
institusjoner. Fusjoner i forhold til andre skoler 
vil ikke skolelederne snakke så mye om, 
men peker på at skolen allerede har et godt 
samarbeid med ansgar, og tilbyr Master i 
praktisk teologi på grunn av det. Skolen er 
også i dialog med andre institusjoner og 
samarbeider med regent College i Canada.

de to skolelederne legger ikke skjul på 
at HLT vil stå mye sterkere både i forhold til 
samarbeidsavtaler og eventuelle framtidige 
fusjoner om utviklingsplanene blir gjennom-
ført, selv om de mener at skolen allerede er 

attraktiv samarbeidspartner. 
– om vi ønsker å bevare HLT-genet inn 

i en større sammenheng er det viktig med 
utvikling, sier Mella. vi er ikke i tvil om at 
skolens ledelse anser faglig utvikling som helt 
nødvendig.

For praktikerne
– Hva kan HLT være for oss baptister?

– i tillegg til samarbeidet om veiledning er 
det mange ting vi kan bidra med, sier rektor 
karl inge Tangen og fortsetter:

– HLT er praktikernes beste venn. vi vil 
alltid sørge for å ha praktisk rettede kurs og 
gi en bred kompetanse i et kristent perspek-
tiv. Tangen forteller at det jobbes med nye 
kurs for menighetsplantere. at skolen tilbyr 
fagdager med relevante temaer for menig-
hetsledere og at pastorene kan komme til 
skolen for å få undervisning i enkeltemner. 

– dessuten arbeider vi med å opprette et 
læringsfelleskap for baptistledere.

– Jeg er overbevist om at fokuset på de 
klassiske teologiske spørsmålene vil komme 
opp igjen, sier rektor karl inge Tangen og 
understreker at vi en ikke kan løse alle sam-
funnsproblemene med økonomi og ledelse. 

den grunnleggende bibelkunnskapen vil 
være nødvendig også i framtiden.

– På hvilken måte er kristen ledelse 
annerledes? avslutter Tangen og forklarer at 
det handler om å vite hva som står i Bibelen, 
om å gi Bibelen tilbake til folk. Med det 
understreker rektor at skolens fundament er 
det samme som det alltid har vært, å bringe 
guds ord videre.

Vesentlig spørsmål
da Baptistenes landsmøte vedtok å etablere 
«Misjonsskolen» i 1910, skrev komiteen som 
hadde forberedt saken: «Næst Herren er 

skolespørsmaalet nerven i vor mission, og 

i det vi ogsaa vender blikket til andre lande 

styrkes vi end mer i vor forvisning om, at 

vor mission herefter vil fremmes i overens-

stemmelse med den løsning, vi gir i dette 

spørsmaal. Lad os nu vente store ting av 

Gud og vove store ting for Gud» 

Slik det var et vesentlig spørsmål for 
Baptistene i norge i 1910 å etablere 
Misjonsskolen, er det et vesentlig spørsmål 
for baptistene i 2016 å føre HLT-genet videre!

Prorektor Arne Mella (nummer to fra høyre) og rektor Karl Inge Tangen 
(nummer fire fra høyre) gleder seg over å jobbe med skoleutvikling. Bildet er 

fra fjorårets graduasjonshøytid der et rekordstort kull graduerte. Foto: HLT



16  

-

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser er vann kritisk
aldri før har vi sett så mange store 
humanitære kriser på en gang. 
kirkens nødhjelp er i katastrofen med 
rent vann. nå trenger de din hjelp. 

akkurat nå er millioner av mennesker 
rammet av katastrofer – verden over. 
det siste året har kirkens nødhjelp gitt 
rent vann til blant andre flyktninger i 
Sør-Sudan, nord-irak og Syria, flomofre 
i Malawi, tørkerammede i etiopia og 
jordskjelvofre i nepal. 
i etiopia har værfenomenet el niño 
skapt den verste tørken på 30 år. 
ifølge etiopiske myndigheter vil 
10,2 millioner være truet av kritisk 
matmangel i 2016. Mer enn halv-
parten av disse er barn. 5,8 millioner 
mennesker er i akutt mangel på vann. 
Blant dem som er hardt rammet, er 
bøndene i ankober-distriktet. 66-år-
ingen dagne i landsbyen Washa har 
sjelden sett en verre tørke gjennom 
sine 40 år som bonde. 

– Jeg har vært gjennom vanskelige 
perioder i livet mitt. det har skjedd før at 
regnet ikke har kommet og vi har prøvd 
å overleve med det lille vi har. Men dette 
er noe av det vanskeligste jeg har opp-
levd. Hver eneste dag må hele familien 
stå over måltider for å spare på maten, 
forteller nibarnsfaren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, 
ubrukelige avlinger og utarmede 
beitemarker. Bøndene mister dyrene 
sine og dermed livsgrunnlaget sitt. det 
lille regnet som har kommet, har ikke 
vært nok til å gi avlinger. 
For å klare seg, må bøndene selge 
dyrene som har overlevd så langt i 
tørken. de blir tvunget til å selge kyr 
som har sørget for verdifull melk til 
barna i familien. nå har mange snart 
verken dyr eller penger igjen. dagne 
håper fortsatt på regn, men er bekymret 
for hvordan han skal klare å drive jorda 
uten oksene sine. 

– vår eksistens avhenger av dyrene 
våre. Uten dem, blir det vanskelig for 
oss å overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal 
gjøre, sier dagne fortvilet. 
kirkens nødhjelp er til stede i ankober 
og flere andre av de verst rammede 
områdene i etiopia. Behovene er akutte, 
og kirkens nødhjelp sørger for rent 
vann og trygge sanitære forhold. 

Du kan hjelpe
kirkens nødhjelp trenger din hjelp for 
å hjelpe. 13.- 15. mars går Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon 2016 av 

stabelen. dette er menighetenes egen 
aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for 

Kirkens Nødhjelp å være der med 

rent vann når katastrofen rammer. 

derfor håper vi du vil støtte faste-aks-
jonen, enten ved å stille som bøsse-

bærer eller med penger i bøssa. vi 
oppfordrer deg også til å bruke stem-
men din i fasteaksjonens klimakampanje 
og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil komme. 
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

13.- 15. mars er aksjonsdagene for menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det 
mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer.
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Sogneprest mottok Ikkevoldsprisen 2016
– Nesten litt uvirkelig å «sammenlignes» med Martin Luther King, sa prisvinneren.

av: kPk

Sogneprest ivar Flaten mottok ikkevoldsprisen 2016 for sitt bro-
byggende arbeid på tvers av kultur og tro i drammen.

– det er nesten litt uvirkelig å «sammenlignes» med king, som 
stod for en så overveldende innsats. Som kjempet mot en sterk 
og umenneskelig diskriminering på tross av lovene forbød den, 
sa prisvinneren.

Prisen ble delt ut i forbindelse med den årlige Martin Luther 
king-dagen 18. januar.

Dialogskaper
ivar Flaten kom til drammen og Fjell menighet som nyutdannet prest 
i 2006, samme år som karikaturstriden. Han møtte da representanter 
for det muslimske miljøet som tok initiativ til dialoger med kirken.

nominasjonskomiteen gir prisen til Flaten blant annet på grunn 
hans «arbeid gjennom drammen og omegn tros- og livssynsforum, 
hans bidrag til «drammen sacred Festival» som en markant arena for 
brobygging og fred gjennom dialog og kunst, og hans evne til å skape 
dialog i praksis gjennom likeverd og deltagelse i lokalsamfunnet.»

«Summen av hans innsats på disse områdene har ført til at inte-
grering og kulturelt mangfold har blitt en positiv del av livet i drammen 
og især Fjell bydel».

Prisen ble overrukket på Holtekilen folkehøgskole av komitémedlem 
og Uio-professor Bernt aardal.

– For at en pris skal være relevant må den gå inn i sin tid. den må 
ta opp aktuelle utfordringer og gjøre noe med det. det har ivar Flaten 
gjort i sitt arbeid i drammen, sa aardal.

Deles ut for andre gang
kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker fikk den 
aller første ikkevoldsprisen for organisasjonens arbeid for fred og 
rettferdighet i fjor.

Prisen er på 10 000 kroner og et synlig minne om at man har 
mottatt prisen. norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og det 
norske Baptistsamfunn har i flere år stått sammen om markering 
av king-dagen, hvor man løfter fram arven etter den amerikanske 
borgerrettsforkjemperen og hans ikkevoldelige forsoningsarbeid. kPk

PRISVINNER: Sogneprest Ivar Flaten mottok mandag kveld Ikkevoldsprisen 2016 for sitt brobyggende arbeid på tvers av kultur og tro i Drammen. 
Foto: Roger Dahl.
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Det kan vi forsikre.

Når du sikrer
verdier, 
skaper du
verdier.

kniftrygghet.no

Foto: Dreamstime.com

Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00 SIKRER VERDIER. 
SKAPER VERDIER.

Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier gjennom 
gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner.

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. 

Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, 
varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten.

Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har.  
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EBF støtte til Jordan
i et brev til kong abdullah ii av Jordan har generalsekretær Tony Peck i europa-
føderasjonen (eBF), rost innsatsen til den jordanske regjeringen og kongefamilien 
i arbeidet med å fremme religiøs toleranse i Midtøsten-regionen.

Les mer på http://ebf.org/ebf-support-for-jordan

Gjestfrihet for flyktningene i Kroatia
Siden starten av migrantkrisen har 568 439 flyktninger kommet til kroatia. 
For noen dager siden ble leiren i Slavonski Brod, som er en by i det østlige kroatia, 
på grensen til Bosnia-Hercegovina, dekket i den første snøen. Fotografiet av snømannen - 
med armene vidåpne – er et symbol på gjestfrihet og imøtekommenhet overfor flyktningene i 
kroatia.

Les mer om arbeidet for flyktningene i Kroatia på http://ebf.org/divided-by-borders-united-

by-purpose 

Godt nytt fra Paris
kristne som tar kallet å ta vare på guds skaperverk på alvor kunne feire resultatet av 
klimatoppmøtet i Paris før jul, skriver generalsekretær neville Callam på bloggen sin. 
Forhåpentligvis vil kirkene nå utarbeide strategier for å holde regjeringene i de ulike 
landene  ansvarlige for  å oppfylle løftene fra konferansen. kirker med et økumenisk 
engasjement vil forstå at en slik påvirkning er virksomheter i samsvar med kirkelige 
konsensuserklæringer om å ta vare på skaperverket som er formulert fra 1960, og 
utover.

Les mer av Callams miljøskrift på http://bwanet.org/dialogue?view=entry&id=133 
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www.pastorale.no

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

Støtt gjerne våre annonsører!

din misjonsgave betyr mye for våre 

Giro: 3000.15.13105

venner i samarbeidskirkene! 
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Vi gratulerer

Pastor Per J. Midteide, Røyken, fyller 

75 år 26. mars. Midteide, som vokste opp i 

Haugesund, begynte som ung på Baptistenes 

Teologiske Seminar, og fortsatte med høyere 

teologiske studier. Midteide har vært blant 

annet vært pastor i Porsgrunn, Skien og Bærum 

menigheter, han har vært lærer på Baptistenes 

Teologiske Seminar og på Holtekilen folke-

høgskole. i to perioder har han tjent som 

generalsekretær i det norske Baptist-

samfunn. i tillegg til alle årene i ulike oppgaver 

hos baptistene var han en periode general-

sekretær i kirkens nødhjelp, og arbeidet 

senere som regional representant for hjelpe-

organisasjonen i det sørlige afrika.

Frode Kurseth, Brumunddal fyller 60 år 

26. mars. i noen år, fra 1977 til 80 var han 

misjonær i kongo, og arbeidet da med yrket sitt 

som mekaniker i Likati, der et jordbrukssenter 

ble bygd opp og var i drift på den tiden. 

Lektor Tor E. Mikalsen, Røyken fyller 70 år 

6. mai. i over 40 var Tor Mikalsen lærer, derav 

noen år som rektor ved Baptistenes Teologiske 

Seminar og Høyskolen for Ledelse og Teologi. 

Slik fikk han være med å utruste generasjon 

etter generasjon med pastorer og menighets-

arbeidere innen vårt kirkesamfunn, og de 

senere årene i en økumenisk ramme. i tillegg til 

lærergjerningen har Mikalsen vært pastor i Moss 

og Bærum, og har på ulikt vis deltatt med sin 

kunnskap innad i kirkesamfunnet.

Jahn Aage Olsen, Ballangen fyller 70 år 

23. mai. Han har i mange år vært med å prege 

virksomheten i nord-norge, og er for tiden for-

stander for Ballangen-narvik Baptistmenighet, 

som han i mange år har vært en av lederne i.

Dorothea Vestøl, Lillesand fyller 60 år 

26. mai. Hun var i flere perioder misjonær, eller 

teltmaker som en bruker som betegnelse i 

nepal. Hun og mannen Magne var de første 

misjonærene norske baptister sendte til noe 

annet land enn kongo. 

Kjell Wessel Stadheim, Sola fyller 75 år 

12. juni. Han har vært en av de sentrale lederne 

i menigheten Sola kristne fellesskap fra den 

ble etablert, og har i mange år fungert som 

forstander for menigheten, inntil han i fjor fikk 

avløsning av Sudip khadka. 

Pastor Arild Normanseth, Larvik fyller 70 år 

13. juni. Han har i mange år stått i spissen for 

menigheten i Larvik, og ledet an i arbeidet med 

revitalisering i Larvik sent på 90-tallet. Tjenesten 

som pastor har vært på fritiden, lærergjerning i 

videregående skole ga levebrødet for arild. 

Pastor Arnfinn Aandal, Trondheim fyller 

80 år 16. juni. arnfinn aandal vokste opp i 

kristiansund og ble døpt der. Bak ligger mange 

år som en markant og tydelig forstander og 

pastor for Trondheim Baptistmenighet. Men 

også tjeneste som pastor i grøtavær, i arendal, 

Ålgård og verdal, distriktsarbeider i Midt-norge 

og jobb som fylkessekretær innen kristelig 

Folkeparti. arnfinn har også rukket flere perioder 

i vårt hovedstyre og som distriktsleder i Midt-

norge. 

det norske Baptistsamfunn gratulerer med 

fødselsdagene og ønsker guds rike velsignelse!

Terje Aadne 
Generalsekretær
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Vår nye pastor skal være åndelig leder og videre-
utvikle menigheten med fokus på barn og unge. 
Vi søker deg for at du kan være med på vår reise 
i et aktivt kristent fellesskap med grunnfast 
åndelig kunnskap.

Det er full stilling vi ønsker oss, og vi kan tilby en fleksibel 

arbeidssituasjon med et fint kristent fellesskap.

Har du spørsmål til stillingen kan du gjerne ringe 

Alf Dønnestad på 92896728.

Vi gleder oss til å motta din søknad.

Søknad sendes til: arendalbaptistmenighet@gmail.com

Erfaring som pastor og gjerne barne- 
og familiearbeid
God på formidling av bibelens ord 
med kobling mot nåtiden
Reflektert og engasjert forhold til 
oppgaven som person for en 
generasjonsmenighet
Evne til å skape engasjement og lede 
menigheten i kreative prosesser
Kontaktskapende
Motiverende og initiativrik
Strategisk tenkning for menighetens 
virksomhet

For mer informasjon om  jubileumsferingen  følg med på hjemmesiden på  
www.kvinneforbundet.baptist.no og på baptistkvinnenes facebook-side.

Arendal Baptistmenighet er 
Arendals eldste evangeliske 
frimenighet og i 2017 feirer 
menigheten 150 års jubileum.

Ledig stilling 
som pastor

Egenskaper: 

y

y

y

y

y
y
y

Vi håper du kommer og feirer med oss!
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Ung baptist arrangerer familieteam til Bulgaria:

Tar med Alle sammen 
og løven til Bulgaria

Midt i juli reiser flere norske familier på besøk til Bulgaria til 
familieleir og felles ferieopplevelser. Med i kofferten er 

Alle sammen- konseptet fra Blink, løven og mye godt humør.

av roger daHL

– dette er en del av Levende Tro -arbeidet, 
sier daglig leder i Ung baptist roald Zeiffert. 
Han forteller at teamet skal arrangere en 
familieleir sammen med Baptistsamfunnet 
i Bulgaria. erfaringer fra alle sammen-
møtene på Blink, og familieleirer i norge er 
med. 

– dette er første gang de har et familie-
rettet arbeid i Bulgaria, og det er veldig 
spennende å få lov til å være med dette, sier 
Zeiffert og forteller at de ble litt forskrekket da 
han og agnar Sæli sa at de tok med en løve 
på flyet sørover.

Men forskrekkelsen har lagt seg, og nå 
gleder alle i Bulgaria seg til alle sammen og 
løven fra norge kommer på besøk.

Alle sammen-sjefen Agnar Sæli tar 
med seg løven på familieteam til Bulgaria. 

Vil du også være med? Foto: Roger Dahl

Teamet passer for familier med små barn, 
store barn, uten barn og barnebarn, og ung-
dommer uten foreldre! Teamlederne, Linda 
og agnar Sæli og Monica og roald Zeiffert, 
har barn i alderen 5 til 19 år. 

Misjonsturen starter onsdag 13. juli, og 
varer til lørdag 23. juli. Fra torsdag til søndag 
er det familieleir med godt samarbeid og 
fellesskap mellom norske og bulgarske 
familier. 

– vi spiser, ber, leker, synger, prater og har 
det gøy sammen, sier roald Zeiffert.

Leiren planlegges av Bulgaria og norge 
sammen, der teamlederne fra norge gjør vår 
del. alle som er med på teamet bidrar på 
ulike måter i programmet etter hvilke gaver/
muligheter de har. 

Søndag slutter leiren etter lunsj, og vår 
innleide buss tar oss tilbake til ferieresorten 
albena like utenfor varna. Her kan de som 
ønsker det ferie sammen frem til lørdag kveld, 
hvor vi flyr hjem igjen. de som ønsker å være 
annet sted/lengre/kortere, kan det.

alt dette koster bare 7000 kroner for en 
familie. i tillegg kommer reiseutgifter til og fra 
norge. Å være med på familiemisjonsteam til 
Bulgaria er garantert en god opplevelse for 
familien, og prisen er det ingen ting å si på. 

Teamleder roald Zeiffert ser fram til å 
tilbringe ferietiden i Bulgaria sammen med 
både norske og bulgarske familier. Bli med 
da vel.
Mer informasjon på https://www.face-

book.com/groups/435464606637145/ 

23

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge
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Konsert
Fredag kveld 8. juli blir det stor konsert i 
Stavernhallen. Mannssambandet har ansvar for 
den. Mannssambandets repertoar spenner over 
både rock, pop, gospel, ballader og nyarrangerte 
tradisjonelle sanger. Det unike er at musikkstilen 
begeistrer så vel 17-åringer som 70-åringer. 
Kombinasjonen av musikalsk variasjon, svingende 
musikk, humor og åndelig tyngde er Mannssambandets særpreg.

Egil Svartdahl
Kjent som TV-pastoren i mange år, og en gudsbenådet og dyktig forkynnner. Egil besøker Blink 
fredag 8. juli. Han har seminar kl 12.00. Tema for det vil være «Gi det videre - en menighet for alle 
generasjoner?» og tar utgangspunkt i ønsket om å formidle til neste generasjon, slik vi baptister 
fokuserer på med Levende tro satsningen.  
Egil Svartdahl blir i Stavern hele dagen og deltar med tale i kveldsmøtet. 

Sircusgjengen kommer
Det er stor grunn til å glede seg til Alle sammen, for da kommer Agnar Sæli sammen med hele 
sircusgjengen. Både løve, gorilla, elefant, direktør og Blondie er på plass i år også. 
Sett av 6. til 10. juli slik at det blir Blink i Stavern.

At akkurat du kommer er viktig for at det skal bli Blink.
Les mer på http://www.baptist.no/blink 
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